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                  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

 у вези Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ситан инвентар за 

угоститељство,  обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 2,   

и то за  

ПАРТИЈУ 2 - опрема за угоститељство 

ЈНМВ 21/2014 

 

 Путем мејла Наручилац је дана 10.06.2014. године примио захтев од 

заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне 

документације за јавну набавку добара - ситан инвентар за угоститељство,  обликовану у 

више истоврсних, посебних целина (партија) од 1 до 2, и то за ПАРТИЈУ 2 - опрема за 

угоститељство, у оквиру којег су постављена следећа питања: 

„1. За позицију 1 -  Тражите замрзивач сандучар, капацитет 300 лит. Питање: Да ли је то 

бруто или нето литража? 

2. За позицију 2 -  Тражите фрижидер 200 лит. Питање: Дали је то бруто или нето 

литража и да ли исти треба да има комору?  

3. Као додатни услов тражите да Вам се доставе обрасци потврда купаца  у оригиналу   

Питање:  С обзиром  на  кратак  рок за доставу документације, да ли потврде  могу бити 

послате од стране купаца е-маилом или факсом, а изабраном понуђачу можете тражити 

оригинале?“ 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну 

набавку сачинила је 11.06.2014. године следећа додатна појашњења: 

1. За замрзивач сандучар, који је наведен на под редним бројем 1. у табели датој у 

тачки 1. дела III конкурсне документације „Врста, техничке карактеристике 

(спецификације)“ захтевана литража од 300 lit се односи на нето 

запремину/литражу. 

2. За фрижидер (расхладни ормар), који је наведен на под редним бројем 4. у табели 

датој у тачки 1. дела III конкурсне документације „Врста, техничке карактеристике 

(спецификације)“, захтевана литража од 200 lit се односи на нето 

запремину/литражу. Фрижидер не мора да има комору. Уколико понуђени 

фрижидер испуњава све услове, тј. карактеристике захтеване у техничкој 

спецификацији, а има и комору, фрижидер ће се сматрати одговарајућим. 

3. Обрасци потврда морају бити дати у оригиналу, у супротном неће бити узети у 

разматрање.  

Наручилац дозвољава да се уколико потврду издаје референтни купац чије 

седиште је у иностранству, да потврда издата од стране таквог референтног купца 

буде дата у виду копије, односно послата путем факса или путем мејла. Уколико 

понуда поднета од стране понуђача који је доставио такву потврду буде у фази 

стручне оцене оцењена као најповољнија, Наручилац ће да захтева од предметног 

понуђача да достави оригинал потврде издате од стране референтног купца из 

иностранства. 

Члан 99. Закона о јавним набавкама прописује да је минимални рок за подношење 

понуда у поступку јавне набавке мале вредности осам дана од дана објављивања 

позива за подношење понуда. У предметном поступку као рок за подношење 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/


понуда одређен је рок од једанаест дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда, који је по оцени Комисије за јавну набавку довољан и 

примерен времену потребном за припрему  прихватљиве понуде. 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља свим 

заинтересованим лицима и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца - www.uprava.vojvodina.gov.rs 
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